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 مناقصه داخليه /لوظيفة مدير قسم ترخيص المحالت التجاريه

D11/2019 

 مدير قسم ترخيص المحالت التجاريه -الوظيفه:

 % 100نسبة الوظيفه: 

  11- 9او  درجه   39-41الدرجه : 

 والقانون المساعد البلدي :,القانون حسب شروطات  1968تطبيق قانون ترخيص المحالت التجاريه -وصف الوظيفه:

 قسم ترخيص المحالت إدارة -1

 متابعة اصدار تراخيص المحالت  -2

 مراقبة عمل المحالت التجاريه حسب قانون ترخيص المحالت والقانون المساعد للبلديه . -3

 تنفيذ التغييرات في قانون الترخيص . -4

 -على المتقدمين ان تتوفر فيهم الشروط االتيه:

احدى الجامعات /الكليات المعترف بها في البالد او حاصل على اعتراف من قسم تقدير الشهادات  من لقب اول حاصل على  -1

مسجل  هندسئي او تقني اوبيئه.,,هندسة هندسه ,تخطيط مدن اعامه , إدارة:صاحب لقب ل افضليه االكاديميه من خارج البالد 

 افضليه لهندسئيين او تقنيين في المجاالت المذكوره .– 2012لقانون الهندسئيين والتقنيين المؤهلين  39بند حسب 

 المدير ملزم بانهاء دوره الخاصه لمدراء الترخيص بنجاح ,خالل سنتين من تعيينه.

 -تجربه مهنيه:أ -1

 في المجاالت التاليه: األقلسنوات على  4مهنيه  لصاحب لقب اول :تجربه

مفضل الصحاب  لوجستي ,بيئه ,مراقبة ضبط ,صحه ,البنيه التحتيه ,تخطيط  بلدي عملي ,تطوير المرافق االقتصاديه التجاريه ,

 تجربه في مجال التخطيط والبناء او معرفه في مجال السلطات المحليه .

 نيه في احدى المجاالت التاليه :سنوات  تجربه مه 5-لهندسئي مسجل :

لوجستي ,بيئه ,مراقبة ضبط ,صحه ,البنيه التحتيه ,تخطيط  بلدي عملي ,تطوير المرافق االقتصاديه التجاريه , مفضل الصحاب 

 تجربه في مجال التخطيط والبناء او معرفه في مجال السلطات المحليه .

ت التاليه: لوجستي ,بيئه ,مراقبة ضبط ,صحه ,البنيه التحتيه ,تخطيط  سنوات تجربه مهنيه في احدى المجاال 6 -تقني مؤهل :

بلدي عملي ,تطوير المرافق االقتصاديه التجاريه , مفضل الصحاب تجربه في مجال التخطيط والبناء او معرفه في مجال 

 السلطات المحليه .

 

 طاقم موظفين متابعه مباشره. إدارةفي  األقلتجربة لمدة سنتين على  -تجربة اداريه:

 

 داخل  السلطه المحليه في مجال ترخيص المحالت التجاريه . األقلسنوات تجربه على  8و  األقلسنوات تعليم على  12 -2

 طاقم موظفين متابعه مباشره. إدارةفي  األقلتجربة لمدة سنتين على  -تجربة اداريه:
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 لمدراء الترخيص بنجاح ,خالل سنتين من تعيينه. المدير ملزم بانهاء دوره الخاصه

 

 

 -:أخرىمتطلبات 

 حسن السلوك والسيره -

 يجيد اللغتين العربيه والعبريه بمستوى عالي . -

 الحاسوب اوفيس وبرنامج اكسل  ببرامج معرفة -

 على المتقدم احضار مستند عدم وجود مخالفات جنائيه

  2019-4-10حتى تاريخ  مكتب سكرتير البلديه ومدير جناح الموارد البشريه  تقدم  الطلبات في

 مالحظه:كتبت المناقصه بلغة المذكر ولكنها تعني الذكور واالناث في ان واحد 

 

 

 

 

 مع فائق االحترام 

 د.سمير صبحي 

 رئيس البلديه 


